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Abstrakt 
  

Bakgrund: År 2010 avled 560 stycken barn och ungdomar under 18 år i Sverige. Förlusten av 
ett barn och sorgen föräldrar upplever är svår att föreställa sig. Forskning tyder på att sorgen 
är mer intensiv och längre vid en förlust av ett barn jämfört med en äldre familjemedlem. 
Sjukvården arbetar utifrån ett humanistiskt synsätt där varje människa är unik och där varje 
människa ska bli bekräftad i sin situation. Syfte: Syftet var att beskriva hur föräldrar 
upplever sjuksköterskors omvårdnad vid palliativ vård av barn inom slutenvård. Metod: 
Litteratursökning gjordes i PubMed och Cinahl. 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, 
kvantitativ eller mixad metod kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till en 
litteraturöversikt. Resultat: Sjuksköterskors omvårdnad påverkar föräldrars upplevelser 
både positivt och negativt. Vikten av att bli sedd som individ, bra kommunikation och god 
relation till vårdpersonal är några av de viktiga punkter som tas upp. Diskussion: 
Kommunikation kring vården av dessa barn kommer aldrig vara lätt eller te sig naturligt. 
Utbildning och stöd till sjuksköterskor måste bli bättre. Bra relation mellan sjuksköterskor 
och familj skapar positivare upplevelser. Slutsats: Det tar tid att bearbeta känslor, tankar och 
upplevelser. Sjukvårdspersonalen har en betydelsefull roll och hur föräldrarna upplever 
omvårdnaden är avgörande för hantering av sorgen.  
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Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag  
och något alldeles oväntat sker  
Världen förändrar sig varje dag  

men ibland blir den aldrig detsamma mer 
                                                                     (-Alf Henriksson) 

Introduktion 

Att förlora en familjemedlem är för många ofattbart och leder i de flesta fall till stor sorg. Är 

familjemedlemmen ett barn, är det svårt att ens föreställa sig sorgen en familj upplever. Att 

som sjukvårdspersonal vårda ett barn i livets slutskede är en utmaning. Det är inte bara ett 

barn som ska erbjudas bästa vård, det finns en hel familj runt barnet som behöver din tid. 

Med denna litteraturöversikt vill vi ta reda på vad föräldrar tycker, tänker och känner kring 

omvårdnaden av deras döende barn. 

 

Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2013) avled år 2010, drygt 90 000 personer i Sverige. Av dessa bedöms 

cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård. Av de avlidna var 560 stycken barn och 

ungdomar under 18 år. Ungefär hälften av barnen dog under sitt första levnadsår. Forskning 

tyder på att sorgen är mer intensiv och längre vid förlusten av ett barn än övriga 

familjemedlemmar. Enligt Youngblut & Brooten (2012) beskriver föräldrar deras barns död 

som förödande och det svåraste en förälder kan vara med om. Hopp, drömmar och planer 

kring barnets framtid är borta och föräldrar måste möta känslor som chock och smärta 

samtidigt som en del av dem har försvunnit tillsammans med barnet. Socialstyrelsen (2013) 

beskriver vidare att föräldrar till unga patienter är ofta mycket mer involverade i 

genomförandet av vården och det direkta stödet måste därför anpassas till behoven i varje 

enskild familj och varje enskilt barn. 

                                                                                                     

Socialstyrelsen (2005) har en utarbetad kompetensbeskrivning för sjuksköterskor där det 

bland annat framgår hur patienter och anhöriga ska bli bemötta och omhändertagna i sin 

kontakt med sjukvården. Personalen ska på ett respektfullt och empatiskt sätt ha god 

kommunikation med föräldrarna. Bra vägledning ska göra att föräldrarna får ett så optimalt 
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inflytande på vård och behandling som möjligt och de ska delges information och stöd som 

är anpassad utifrån situationens karaktär med hänsyn till deras individuella behov. 

Sjukvården arbetar utifrån ett humanistiskt synsätt där varje människa är unik och där varje 

människa ska bli bekräftad i sin situation. En legitimerad sjuksköterska ska ha kunskapen att 

vidta åtgärder för att lindra lidande för såväl patienter som anhöriga. Kunskaper inom 

omvårdnad är att självständigt klara av att tillämpa omvårdnadsprocessen genom 

observation, bedömning, planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad samt att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. 

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees teori fokuserar på omvårdnadens 

mellanmänskliga dimension. För att inse vad omvårdnad är krävs förståelse för vad som 

sker mellan patient och sjuksköterska. Den mellanmänskliga relationen uppnås efter att man 

gått igenom flera interaktionsfaser som enligt Travelbee består av: Det första mötet, framväxt 

av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap består i kommunikation som är en ömsesidig process där tankar och 

känslor utbyts med varandra. Kommunikation är en förutsättning för att uppnå målet med 

omvårdnaden och syftet är att lära känna patienten för att sedan tillgodose dennes behov. 

Kommunikation är en komplicerad process och inkluderar olika färdigheter, däribland 

kunskap och förmåga att tillämpa den, sensitivitet och ett sinne för “timing”. Ses inte 

patienten som en individ menar Travelbee att det kan förorsaka allvarliga störningar i 

kommunikationen och omvårdnaden (Kirkevold, 2000, s. 130-138). 

                                                                                    

Palliativ vård för barn inom slutenvård 

Målet med palliativ vård är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2011). 

Barn definieras som varje människa under 18 år (Barnombudsmannen, 2009) och enligt 

Socialstyrelsen (2013) har WHO antagit en definition av palliativ vård för barn. Enligt denna 

definition innebär palliativ vård för barn att ge en total omvårdnad av barnets kropp och själ 

samt ett stöd åt barnets familj. Den palliativa vården ska börja när sjukdomen är 
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diagnostiserad och fortsätta oavsett om barnet får behandling mot sjukdomen. 

Vårdpersonalen ska utvärdera och lindra barnets fysiska och psykiska smärta samt dess 

sociala konsekvenser. Vården ska använda sig av breda tvärvetenskapliga strategier som 

inkluderar familjen i syfte att få en så effektiv vård som möjligt, men som kan genomföras 

framgångsrikt även om resurserna är begränsade. Det ska erbjudas en vård som kan ske 

både på sjukhus och i barnets hem. Socialstyrelsen (2012) använder begreppet slutenvård när 

hälso- och sjukvård ges till patienter vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses 

inom öppen vård eller hemsjukvården. 

 

Bemötande i vården 

Sjuksköterskor har som uppgift att erbjuda stöd för barnet och familjen under den svåra tid 

som palliativ vård innebär. Sjuksköterskor kommer att vara involverade i vården från början 

till slutet och många timmar kommer att läggas på barnet och familjen. Här har 

sjuksköterskor en stor möjlighet att göra upplevelsen för barnet och familjen så bra som 

möjlig under denna svåra tid (Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012). En upplevelse kan 

beskrivas som något en person tar in och som påverkar ens sätt att vara, känna och tänka. 

Det syftar vanligen på att vara med om något, att inte bara uppfatta det eller höra talas om 

det (Psykologiguiden, 2015). Enligt Beckstrand, Rawle, Callister & Mandleco (2010) har 

sjuksköterskor en viktig roll i omvårdnaden av barn i palliativt skede och barnets familj. 

Kommunikation mellan sjukvårdspersonal och familjen är en avgörande faktor för att uppnå 

bästa vård. 

 

Problemformulering 

I den palliativa vården genomgår föräldrar och barn många emotionella faser tillsammans. 

Föräldrar har inte bara sig själv och sina egna känslor att ta hand om utan de måste även 

finnas där som stöd för deras sjuka barn och eventuella syskon. Hur familjer blir mottagna 

av vårdgivare är viktigt för deras välmående och har stor inverkan på hantering av sorgen 

(Melin-Johansson, Axelsson, Jonsson Grundberg & Hallqvist, 2014).  Mycket återstår för att 

göra den pediatriska palliativa vården optimal för både patient och familj. Sjuksköterskor 

har behov som i dagsläget inte uppfylls vilket enligt dem själva påverkar omvårdnaden.  Det 



 
 

4 
 

saknas idag resurser, kunskap och kompetens för att optimera den palliativa vården 

(Morgan, 2009). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur föräldrar upplever sjuksköterskors omvårdnad vid palliativ vård 

av barn inom slutenvård. 

 

Metod 

Design 

Enligt Friberg (2012, s.133-134) handlar en litteraturöversikt om att få en överblick över ett 

specifikt område eller problem inom sjuksköterskans kompetensområde. Detta sker med 

hjälp av befintlig forskning och syftet är ofta beskrivande. Denna litteraturöversikt är 

uppbyggd av vetenskapliga artiklar som granskats, kvalitetsbedömts, analyserats och 

slutligen sammanställts till ett resultat.   

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i arbetet skulle artiklarna syfta till att beskriva föräldrarnas upplevelser av 

sjuksköterskors omvårdnad vid palliativ vård av barn inom slutenvård. På alla sökningar 

användes Language: English som avgränsning. All child (Cinahl) samt Child: birth - 18 years 

(PubMed) tillkom i några av sökningarna (se tabell 1). Ingen tidsbegränsning valdes. Artiklar 

som innefattade hemsjukvård eller som beskrev sjuksköterskors upplevelser samt de artiklar 

som inte svarade mot syftet exkluderades. Nio kvalitativa, en kvantitativ och fyra mixade 

studier användes i denna litteraturöversikt. 

 

Litteratursökning 

Databaserna där sökningarna gjordes är Cinahl och Pubmed. Huvudsökorden var Palliative 

care, pediatric/pediatrics, parents, end of life, nurs*. Detta resulterade i ett flertal artiklar som 

överensstämde med syftet. För att försäkra oss om att rätt sökord användes lades sökorden 

Terminal Care [Mesh], Pediatrics [Mesh], Pediatric nursing, hospital till, men detta resulterade 

inte i några nytillkomna relevanta artiklar. Ett flertal review-artiklar hittades under 

sökningens gång och sparades för att eventuellt användas i bakgrund och diskussion. En 
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review-artikel med titel: When a child dies: Parent´s Experience of Palliative Care - An 

Integrative Literature Review som hade intressant referenslista hittades i en av de första 

sökningarna. Författarna valde att lägga artikeln åt sidan tills vidare för att gå vidare med 

sökningar i databaserna. När inga nya relevanta artiklar tillkom i databaserna fortsatte 

författarna med vidare manuell sökning från review-artikeln och ett flertal artiklar 

inkluderades utifrån den i resultatet (se tabell 1).  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databaser Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Förkastade Inkluderade för 
resultat 

Cinahl 
2015-01-20 

Palliative care AND pediatric 
AND parents AND nurs* 

English 49 *44 
**4 
***0 

1 

PubMed 
2015-01-20 

End of life AND pediatrics AND 
parents AND nurs* 

English 35 *26 
**4 
***4 

1 

Cinahl 
2015-01-21 

Palliative care AND pediatric 
AND parents 

English 
All child 

132 *108 
**16 
***6 

2 

PubMed 
2015-01-21 

End of life AND pediatrics AND 
parents 

English, Child: 
birth -18 years 

133 *112 
**15 
***5 

1 

PubMed 
2015-01-21 

(”Terminal Care” [Mesh]) AND 
”Pediatrics”[Mesh] AND parents 

English, Child: 
birth -18 years 

100 *94 
**2 
***2 
****2 

0 

Cinahl 
2015-01-21 

Pediatric nursing AND palliative 
care AND parents AND hospital 

English 
All child 

6 *4 
**1 
***1 

0 

Cinahl 
2015-01-21 

Pediatric nursing AND palliative 
care AND parents 

English 
All child 

40 *33 
**4 
***2 
****1 

0 

Manuell 
sökning 
2015-01-22 

    9 

 *efter läst titel, **efter läst abstrakt, ***efter läst hela artikel, ****dubbletter 
 

 

Urval och kvalitetsbedömning 

Urvalet av artiklarna genomfördes i flera steg (se tabell 1). Författarna delade upp 

sökningarna på varsin databas och diskuterade kontinuerligt sina sökresultat. Inledningsvis 
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lästes alla titlar som framkom i sökningarna. De titlar som inte svarade mot syftet uteslöts 

och av resterande lästes abstrakt. De artiklar med ett abstrakt som svarade mot syftet lästes 

vidare i sin helhet. Dock gick inte alla artiklar att hitta i sin helhet då fulltext saknades. 

Därefter förkastades de artiklar som ej hade ett relevant innehåll mot syftet. Inkluderade 

artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av en reviderad granskningsmall framtagen av 

Carlsson & Eiman (bilaga 1 och 2). Artiklar med både grad I (9 st.), II (3 st.) och III (2 st.) 

inkluderades i resultatet då innehållet var relevant för syftet. För att uppnå grad I skulle 

artiklarna uppnå 80 % eller mer av totalt 45 poäng. Grad II hade sin gräns på 70 % och grad 

III på 60 %. 

 

Etiska överväganden 

Enligt rekommendationer från Forsberg och Wengström (2013, s.69-70) har etiska 

överväganden gjorts gällande urval och presentation i denna litteraturöversikt. Alla artiklar 

var bedömda som etisk godkända via en etisk kommitté eller var publicerade i en etiskt 

godkänd tidskrift. Alla inkluderade artiklar har redovisats och samtliga resultat 

presenterades oavsett om författarna stödde åsikterna eller ej. Samtliga artiklar lästes ett 

flertal gånger av båda författarna för att innehållet skulle bli korrekt översatt till svenska. 

Citat användes i sitt ursprung för att ej riskera feltolkningar och inga förutfattade meningar 

har påverkat resultatet. 

 

Analys 

En sammanställning av artiklarna utfördes enligt Friberg (2012, s.127) som beskriver 

analysarbetet som en rörelse från helhet till delar. Helheten av artiklarna sönderdelas med 

avsikt att hitta huvudfynd och en ny helhet skapas av huvudfynden som slutligen blir till ett 

resultat.  

 

Studierna som inkluderades delades upp och lästes noggrant igenom av författarna var för 

sig med fokus på de olika resultaten. Därefter sammanställdes resultaten tillsammans av 

författarna för varje studie för att få en överblick över innehållet (bilaga 3). Författarna läste 

sedan igenom studierna var för sig för att finna likheter och skillnader.  
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Fortsättningsvis använde sig författarna av en whiteboardtavla där varje artikel skrevs upp i 

en tabell och de olika fynden i studierna skrevs in under respektive artikel. De huvudfynd 

som var vanligast återkommande i studierna delades sedan in i fyra olika teman. 

Information/kommunikation, delaktighet/beslutsfattande, stöd under hela processen och relation till 

personal. Tabellen skapades för att få en överblick och förståelse för vad varje artikel hade för 

huvudfynd. Artiklarna numrerades (1-14) och varje X innebar att artikeln innehöll fynd 

relaterat till respektive tema (se bilaga 4). 

 

När respektive tema hade kommit fram sammanställdes resultatet under varje tema med 

hjälp av bilaga 4. När resultatet var på plats under varje tema läste författarna igenom 

resultatet noggrant flera gånger för att hitta latent innehåll. Författarna ställde sig frågan: 

Vad är det egentligen föräldrarna upplever? Författarna kom då fram till preliminära 

kategorier som resultatet kunde delas in i med fokus på positiva och negativa upplevelser.  

 

Vidare skickades resultatet utan rubriker till tre oberoende personer i författarnas närhet för 

att på så vis få andra synvinklar på vad resultatet innehöll. Genom denna hjälp fick 

författarna bekräftat att de var på rätt spår med sina preliminära kategorier och slutligen 

valdes åtta kategorier som speglar resultatet. Ärlig kommunikation och ärligt bemötande, 

informationsbrist och kommunikationsproblem, vikten av deltagande, betydelsen av stöd, bristande 

stöd, god relation till vårdpersonal, kontinuitet skapar trygghet och oprofessionellt bemötande (se 

figur 1). Studierna som presenteras har utförts i Australien (3), Brasilien, Canada, England 

och USA (8). 
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Figur 1. Översikt teman och kategorier 

 

 

Resultat  

Resultatet i denna litteraturöversikt presenteras under tidigare nämnda kategorier. 

 

Information/kommunikation 

Ärlig kommunikation och ärligt bemötande 

Föräldrarna tar upp att de uppskattade när sjuksköterskorna tog sig tid för att prata om och 

diskutera olika beslut kring barnets hälsotillstånd. Detta ledde till att föräldrarna aldrig hade 

falska förhoppningar kring barnets behandling (Brooten et al., 2012; Cohen Konrad., 2008; 

Monterosso, Kristjanson, Aoun, & Philips., 2007; Monterosso & Kristjanson., 2008; Robert et 

al., 2012; Widger & Picot., 2008). ”I guess the thing I appreciated the most is that people were 

always very frank with us. Just sit down with the parents and really tell them what things 

are going to entail” (Brosig, Pierucci, Kupst & Leuthner, 2007, s.512). 
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Föräldrarna beskrev hur viktigt det var för dem att få information, speciellt “dåliga nyheter”, 

tillsammans med en sjuksköterska som familjen varit i kontakt med under hela processen. 

De beskriver att rak och ärlig informationen var av stor vikt. En annan betydelsefull del vid 

informationen var att personalen visade medkänsla (Brosig, et al., 2007; Cohen Konrad., 

2008; Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen, 2004; Contro, Larson, Scofield, Sourkes & 

Cohen, 2002; Heller & Solomon, 2005; Monterosso et al., 2008). 

 

Informationsbrist och kommunikationsproblem 

“That is one thing that really bothered us. She could have at least prepared us for what could 

happen “ (Brosig et al., 2007, s.512). 

 

Rak och ärlig information involverade att personalen med tydligt språk förklarade för 

familjerna vad palliativ vård är för något och vad det innebär för barnet. Många föräldrar 

beskrev detta som en brist då man övergått till palliativ vård utan att familjerna var 

medvetna om vad detta innebar (Monterosso et al., 2008; Brooten et al., 2012). 

 

I Cohen Konrad (2008) studie medverkade endast mammor. I studien beskrev flera av dem 

att de upplevde att de inte fick ta del av all information just för att de var mammor. De 

kände sig identifierade som att vara känsliga med starka reaktioner och därför blev de 

osynliga i försök att prata med vårdpersonal. De kände att det var medicinskt skadligt och 

potentiellt farligt för barnet när mammorna inte togs på allvar. “You know that I was 

basically seen as this neurotic new mother and [they] just completely dismissed me and that 

went on for a long time” (Cohen Konrad 2008, s. 48). 

 

Det var av stor vikt att sjuksköterskor och övrig personal inte använde sig av medicinska 

termer när de förmedlade information utan istället gav informationen på ett tydligt och 

lättförstått språk (Brooten et al., 2012; deCinque et al., 2006; El Halal et al., 2013; Sheetz, 

Sontag Bowman., 2012; Widger et al., 2008). “...the nurses who gave explanation to us 

brought the medical records. They gave detailed explanation and we understood 

everything” (El Halal et al., 2013, s.497). 
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Föräldrarna beskrev problematiken med att ha fått information som var krånglig och 

svårförstådd (Brooten et al., 2012; Brosig et al., 2007; Cohen Konrad., 2008; deCinque et al., 

2006; El Halal et al., 2013; Sheetz et al., 2012; Widger et al., 2008). Detta skapade känslor av 

ilska och förvirring (Brosig et al., 2007; Cohen Konrad, 2008). 

 

Andra föräldrar kände att bristande information ledde till hopplöshetskänslor. För att som 

förälder kunna vara med och ta beslut kring barnets behandling krävdes tydlig och korrekt 

information (Cohen Konrad., 2008; Monterosso et al., 2007; Price, Jordan, Prior & Parkes, 

2011; Robert et al., 2012). “To make a decision, you need information and education … . I 

want to know, “What is this treatment?” They gave some … information and papers, but it 

wasn’t enough“ (Robert et al., 2012, s.330). 

 

Föräldrarna berättade om incidenter där de blivit avfärdade eller fått nedlåtande 

kommentarer och att det flera gånger varit dålig kommunikation kring viktig information 

(Brooten et al., 2012; Cohen Konrad., 2008; Contro et al., 2004; Contro et al., 2002; Widger et 

al., 2008). Vidare beskrev Brooten et al. (2012) att föräldrarna menade att det lätt uppstod 

konflikter med personalen när de inte lyssnade på vad föräldrarna sa. Många gånger gick allt 

bara på rutin istället för att de lyssnade på föräldrarna som kände barnet allra bäst (Brooten 

et al., 2012). 

 

I en studie tog föräldrarna upp att kommunikation och information var det absolut 

viktigaste när det handlade om förbättringar inom vården. Kommunikationsproblem, att 

personal inte informerade kring döden eller att föräldrarna behövde svara på samma frågor 

av olika personal om och om igen, är exempel på åtgärder föräldrarna tog upp som måste 

förbättras (Widger et al., 2008). 

 

Delaktighet/beslutsfattande 

Vikten av deltagande 

Innan beslut togs som involverade barnens behandling och vård uppskattade föräldrarna 

när de kände sig aktivt involverade och delaktiga i besluten. Innan dessa togs ville de alltid 

att personalen skulle be om deras åsikt (Contro et al., 2002; El Halal et al., 2013). 
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Föräldrarna var tydliga med att de ville vara med i det medicinska beslutsfattandet för sitt 

barn (Brooten et al., 2012; Brosig et al., 2007; Contro et al., 2002; El Halal et al., 2013; 

Monterosso et al., 2007; Monterosso et al., 2008; Price et al., 2011; Robert et al., 2012; Sheetz et 

al., 2012). Det var särskilt viktigt att få delta när det kom till beslut som handlade om att inte 

vidta livsuppehållande åtgärder eller beslut om smärtlindring. Föräldrarna som deltog i 

beslutet kring detta kände sig lättade när det var gjort och kände stort stöd från 

sjuksköterskan och övrig personal (Brooten et al., 2012; Brosig et al., 2007; Monterosso et al., 

2007; Monterosso et al., 2008; Robert et al., 2012; Sheetz et al., 2012). 

                     
It was our decision to make and everyone was very wonderful in that way. There was no one 
that ever said to us ‘I think you should do this or I really think you should do that, or even made 
us feel in any way that the decision we were making was inappropriate (Brosig et al., 2007, 
s.512).   

 

Det fanns även föräldrar som ansåg att deras beslut om att ej vidta livsuppehållande 

åtgärder inte respekterades. Dessa föräldrar beskrev att de fortfarande, efter en längre tid, 

hade känslor av ilska och besvikelse mot personalen (Brosig et al., 2007). 

 

Föräldrar beskrev att de upplevde brist på respekt för beslut som de tagit kring vården av 

deras barn. En sådan händelse som gått fel tog de med sig och det hade komplicerat deras 

sorg flera år senare (Brooten et al., 2012; Cohen Konrad., 2008; Contro et al., 2004; Contro et 

al., 2002; Widger et al., 2008). Huruvida föräldrar kände sig informerade och delaktiga i 

medicinskt beslutsfattande ansågs vara en viktig faktor i hur de i slutändan utvärderade 

deras barns sista tid i livet, oavsett hur länge deras barn faktiskt levde (Brosig et al., 2007). 

 

Stöd under hela processen 

Betydelsen av stöd 
 
The nurse. . . stayed like the whole day, cause we knew that [our daughter] was going to die. 
And she [nurse] was off at 5:00, but she stayed until 9:00. And another nurse was supposed to 
come in and take her place, but she just stayed with us. I even got a card from the nurse that 
stayed there, a couple of days after, at my house. . .that was really nice (Heller et al., 2005, 
s.342). 
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Föräldrar som fick stöd från sjukhuset och personalen efter att deras barn dött visade stor 

uppskattning. Detta gjorde skillnad i familjens sorgebearbetning och det var märkbar 

skillnad för syskonen som visade att de hade betydligt lättare att öppna upp sig och prata 

med föräldrarna efter att de fått professionell hjälp (deCinque et al., 2006). 

 

I en annan studie beskrev föräldrarna till nyfödda barn att de uppskattade stödet de fått när 

sjuksköterskorna på avdelningen erbjudit dem att få träffa t.ex. en präst eller barnpedagog. 

Prästen kom och döpte deras barn om de så önskade och närvarade när barnet dog. 

Barnpedagogerna var tillgängliga för att försöka svara på de frågor som föräldrarna hade. 

Frågor angående det döende barnets syskon var vanligt (Brosig et al., 2007). 

 

En annan viktig aspekt var även att ge information om det stöd som fanns att få efter barnets 

död, t.ex. stödgrupper. De flesta familjerna hade positiva erfarenheter av grupper i 

efterlevnadsstöd. De påpekade att det var bra att vara omkring människor som visste vad de 

gått igenom och som de kunde tala öppet med om sina döda barn, utan att känna sig 

obekväma. Detta hjälpte dem i sorgebearbetningen (Brosig et al., 2007). 

 

Personal som hade uppföljning per telefon, per post, närvarade på begravningen eller 

personligen tog kontakt med familjen efter barnets död hjälpte familjen i deras 

sorgebearbetning (Contro et al., 2002; Heller et al., 2005; Monterosso et al., 2008; Widger et 

al., 2008). 

 

The phone calls are important. When her doctor called, I thought, “Wow, you’re still thinking of 
us!” The nurse practitioner still calls periodically. When your child is sick like that, it becomes 
your life and the doctors and nurses become your extended family. If they can continue some 
kind of periodic contact, it’s important (Contro et al., 2002, s.17). 

 

Föräldrarna beskrev att det var viktigt att få hjälp och stöd även när det gällde att 

kommunicera inom familjen. Det kunde på så sätt minska risk för missförstånd och onödiga 

energikrävande bråk när familjen behövde varandra som mest (Sheetz et al., 2012). 
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Bristande stöd 

När barnet vårdades i livets slutskede och när döden hade inträffat beskrev föräldrarna 

deras och familjens behov av stöd i sorgearbetet. De menade att all energi och tid har gått till 

det sjuka barnet vilket gjort att andra familjemedlemmar glömts bort. De kände att de var 

oförmögna att ta hand om deras andra barn eller deras make/maka. Föräldrarna önskade att 

alla familjemedlemmar hade fått möjlighet att få ökat stöd i sorgen (Monterosso et al., 2007; 

Price et al., 2011; Robert et al., 2012). Några föräldrar påpekade att det måste finnas mer stöd 

för syskon till det avlidna barnet, både under sjukdomstiden och efter döden. Fanns det stöd 

att få, behövde erbjudandet och informationen från sjuksköterskor bli bättre och tydligare, 

särskilt eftersom föräldrar tyckte att det var svårt att möta syskonens behov i sin egen sorg 

(deCinque et al., 2006). “Right before [our son] died, [our daughter was] ... vandalizing 

school, ... throwing mud, ... piercing her own ears, like self-mutilation” (Robert et al., 2012, 

s.328). 

Att få bli erbjuden stöd efter barnets död var speciellt viktigt då familjer betraktade 

sjukhuspersonalen som en "andra familj". Föräldrarna upplevde ofta en brist på kontakt efter 

barnets död och det gav en känsla av en “andra förlust” (Contro et al., 2004; Sheetz et al., 

2012). När personalen lovade att ha fortsatt kontakt med familjen efter barnets död, men inte 

uppfyllde det kände familjen sig övergiven och sviken (Contro et al., 2002; deCinque et al., 

2006; Heller et al., 2005). 

 

This was home for us for so long. A lot of people that dealt with us now don’t contact us. It’s 
sad. I understand that they have other people to take care of. . . . Staying in touch with people 
afterward is important, even if it’s for 6 months or a year, because you grieve forever. When you 
spend so much time with one set of people and then they’re gone . . . we felt really lost (Contro 
et al., 2004, s.1251). 

 

Hela familjen blev påverkad när ett barn var sjukt. Mammor beskrev att de upplevde stor 

oro för syskon och make i familjen och hur viktigt det var med emotionellt stöd för hela 

familjen under hela processen (Cohen Konrad., 2008). Andra studier visar på att mammor 

och pappor hade olika sätt att bearbeta sin sorg och att papporna generellt var tillbaka på 

jobb snabbare än mammor. Pappor uttryckte att de ville aktivera sig, medan mammor ville 

sörja i hemmet. Föräldrarna upplevde att det måste bli mer uppmärksammat i vården att det 

kan finnas skillnader i hur sorg bearbetas (deCinque et al., 2006; Price et al., 2011). 
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It’s the whole family not just the sick child. It’s everybody who’s affected. The day-to-day 
struggles that we have as a family and how much it takes for our family to stay together, you 
know the stresses on our marriage. You know they don’t think about that stuff (Cohen 
Konrad., 2008, s. 50). 

 

Föräldrar nämnde att det fanns brister i vården vid dödstillfället av barnet (Price et al., 2011). 

Föräldrarna beskrev att de saknade att få ha en privat stund med det avlidna barnet 

tillsammans med familjen och menade att allting gick så snabbt. De upplevde att 

sjuksköterskorna blev stressade och hade svårt att möta familjens sorg vilket istället gjorde 

att föräldrarna kände sig ignorerade (El Halal et al., 2013). 

 

They entered in and out the room as if we did not exist there. On the day of death it was the 
same. They announced the death, looked at us, said they there was nothing to be done, was death 
... Walked away, the lady doctor left … She hadn’t left the door yet, turned around talking to her 
friend saying she was going to buy a particular ring! There should be, in this case, a 
psychologist, a person who could support us and not leave us waiting in a hallway… (El Halal 
et al., 2013, s.499). 

 

 

Relation till personal 

God relation till vårdpersonal 

Att ha en bra relation med personalen värderades högt av föräldrarna. Omvårdnaden var 

den bästa när barnet, familjen och sjuksköterskan hade lärt känna varandra. Föräldrarna 

menade att huvudfaktorn för att bygga förtroende och en bra relation var när de fick träffa 

och arbeta med samma personal (Contro et al., 2002; Heller et al., 2005; Monterosso et al., 

2008; Robert et al., 2012). Sjuksköterskor som tog hand om barnen som om de var deras egna 

värderas högt av föräldrar. Personal som kunde visa medkänsla, grät tillsammans med 

föräldrarna, gick på begravningen och som hörde av sig via telefon efter beskrevs som de 

allra bästa (Brooten et al., 2012). 

 

The ones that helped us through and made a difference— were the ones that—will remain in our 
hearts.—The ones who took that extra couple of minutes to talk to us, or you know tried to help 
us—believe that there was hope—and then when things showed what they were—they told us 
in a compassionate way—and I think that separates the good nurse from the bad nurse and the 
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good doctor from the bad doctor—those that can cry with you, those that feel for you—but they 
still have their head on straight (Brooten et al., 2012, s.43). 

 

En bra relation mellan sjuksköterskan och familjen byggde enligt föräldrarna på att bli sedda 

och att ses som individer (Heller et al., 2005; Sheetz et al., 2012). När föräldrarna kände sig 

sedda av sjukvårdspersonalen gav det en känsla av att barnet fick den bästa vården (Heller 

et al., 2005). 

 

I couldn’t have asked for better.—Those nurses were so good to her.—They took such good care 
of her. Every time we called, they answered. They didn’t get mad that we called so many 
times.—They understood that—that we were so far away that we couldn’t really get to see her 
much and they didn’t care that we were staying there until like 3 o’clock in the morning.—They 
didn’t let it bother them.  I mean, just comforting us—telling us—‘‘you guys are doing 
great’’—just uplifting us—ah man,—can’t say better words about those nurses (Brooten et al., 
2012, s. 44). 

 

För det mesta beskrev föräldrarna att de hade mycket positiva upplevelser med 

sjuksköterskor som hade tagit hand om deras barn. De flesta hade ett stort förtroende för 

sjuksköterskorna som gjorde att de kände sig trygga med att lämna sjukhuset för att vila 

hemma eller uträtta ärenden (Brooten et al., 2012; Brosig et al., 2007; Heller et al., 2005). 

“There was this one nurse that was wonderful he actually made us go to dinner and if he 

wouldn’t have forced us I think we almost needed the permission it is ok to leave you are not 

bad parents” (Brosig et al., 2007, s.513). 

 

Föräldrarna uppskattade också att sjuksköterskorna hade en attityd som visade barnen stor 

respekt trots att de var barn och så allvarligt sjuka. De gjorde sitt bästa för att barnet skulle 

ha det så bra som möjligt (Brosig et al., 2007; Monterosso et al., 2008). “At the funeral, the 

first two people who showed up were [hospital staff]. They came early and were thereafter. 

They grow to love these kids. They’re not just patients“ (Robert et al., 2012, s.324). 

 

I en studie där endast mammor blivit intervjuade fanns det ett stort behov att 

sjuksköterskorna balanserade den medicinska behandlingen med värme, kärlek och 

omtanke. Att sjuksköterskorna kunde blanda kompetens med medkänsla var det absolut 

viktigaste för dessa mammor (Cohen Konrad., 2008).  

 



 
 

16 
 

Kontinuitet skapar trygghet 

Kontinuitet bland personalen var viktigt då det ledde till bra kommunikation mellan 

personal och föräldrar. Kontinuitet beskrevs i artikeln som tre huvudpunkter. Information 

om patienten ska nå ut till alla inblandade, vikten av bra relation mellan patient och 

vårdgivare samt att alla tar del av samma vårdplan. Av totalt 36 föräldrar var det 26 stycken 

i den här studien som tyckte att kontinuitet uppfylldes och att personalen delade samma 

uppfattning och mål kring barnets vård (Heller et al., 2005). 

 

När samma personal var med från början av sjukdomen tills döden inträffar och en 

sorgeperiod startar, betydde mycket för föräldrarna (Cohen Konrad., 2008; Heller et al., 2005; 

Monterosso et al., 2007; Monterosso et al., 2008; Price et al., 2011; Robert et al., 2012). 

 

Having one constant person throughout was important. He was honest with us, sometimes he’d 
say, ‘I have no idea,’ but then he’d go talk to someone and get the answer for us. Having one 
person follow you throughout is probably the biggest sense of relief (Contro et al., 2002, s.16). 
 
If somebody wasn’t there throughout the whole ordeal, I wasn’t interested in talking to them … 
. It’s pretty hard to open up with somebody you don’t know at that point in time in your life … . 
I go back to the relationship and the trust (Robert et al., 2012, s.324). 

 

 

Oprofessionellt bemötande 

Att som familj fått möta olika sjuksköterskor skapade otrygghet och förvirring. Föräldrarna 

påpekade att detta istället ledde till en känsla av att deras barn led och inte fått den vården 

som de var värda (Heller et al., 2005). En sjuksköterska som är ärlig, har klinisk precision, 

visade medkänsla och var tillgänglig var bland de mest eftertraktade egenskaperna enligt 

föräldrarna (Contro et al., 2002; Widger et al., 2008). 

 

Några föräldrar rapporterade fall av medicinska misstag eller oprofessionellt beteende. 

Föräldrarna kände att de inte behandlades med respekt eller att personalen undvek dem. De 

kände sig upprörda när sjuksköterskorna var okänsliga och inte förstod deras känslor 

(Widger et al., 2008). I studien av Brosig et al. (2007) beskrev en mamma en händelse där hon 

råkade höra en sjuksköterska som precis lämnat rummet och sa till en annan sjuksköterska 

att hon (mamman) hade dålig attityd. 
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Part of taking care of my son is taking care of me. If I come in in a crabby mood, you need to 
deal with that. That is your job. I am sorry. And you have to understand, I am going to be 
crabby, my child could die (Brosig et al., 2007, s.513). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökningarna utfördes i PubMed och Cinahl eftersom dessa databaser kändes 

relevant för syftet. Författarna ville även hitta studier som var gjorda i Sverige för att se om 

det hade gett liknande resultat och därför gjordes sökningar i SweMed. Hjälp togs av 

Universitetets bibliotekarie för att få vägledning med sökningen i SweMed men inga nya 

relevanta artiklar till resultatet hittades. Till en början var tanken att använda sig av 

databasen PsycInfo men när tillräckligt med material fanns att tillgå i PubMed och Cinahl 

gjordes aldrig några vidare sökningar där, vilket i efterhand kan ses som en svaghet eftersom 

relevanta studier kanske hade funnits där. 

 

Utifrån syftet var det önskvärt att få in sökordet “Parents experience”, nurs* och hospital och 

flera sökningar gjordes. Detta begränsade dock träffarna eller gav träffar med 

sjuksköterskors upplevelser vilket gjorde att dessa sökord inte användes i vidare sökningar. 

En svaghet i arbetet är att det tidigt i sökningarna hittades intressanta och relevanta artiklar 

för resultatet vilket ledde till att fokus på nya sökningar tonades ner. Alla artiklar gick inte 

heller att hitta i sin helhet då fulltext saknades. Författarna valde att inte gå vidare med 

beställning av dessa artiklar eftersom relevant innehåll gick att finna i andra studier. Detta 

kan ses som en svaghet men ingen mer tid valdes att lägga ner på vidare sökningar då 

tillräckligt material för resultat fanns att tillgå.  

 

Alla sökningar började med Language: English som avgränsning. Därefter lades 

avgränsningar All child eller Child: birth - 18 years till på några sökningar för att få ner antal 

träffar då det utan denna avgränsning blev för stort. Ingen tidsbegränsning användes då 

författarna ville se om det fanns skillnader i upplevelsen beroende på när studien utförts. 

Artiklarna som inkluderas har ett tidsspann på elva år och det kunde inte ses några 
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skillnader på föräldrarnas upplevelser. Hemsjukvård exkluderades då det vanligtvis är 

specialistutbildade sjuksköterskor som utför hemsjukvård.  

 

Majoriteten av artiklarna var av kvalitativ metod med intervjuer som grund, vilket ger svar 

på syftet då en verklighetstrogen bild och en djupare förståelse för föräldrarnas upplevelser 

kommer fram. Den kvantitativa artikeln samt de med mixad metod styrker de kvalitativa 

resultaten då liknande resultat framkommer. Enligt Axelsson (2012 s.204) kan det vara en 

fördel att inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning då det med fördel kan studeras 

utifrån olika perspektiv, vilket ger en bättre förståelse för verkligheten. Citat användes för att 

få med föräldrarnas egna ord på deras upplevelser. 

 

Granskningsmallen av Carlsson & Eiman (bilaga 1 och 2) som användes för 

kvalitetsbedömning reviderades på en punkt (patienter med depressionsdiagnos) då detta 

inte var relevant i denna bedömning och därför uteslöts. Punkten som gav tre poäng drogs 

av från mallens totala poäng. I en del artiklar var det svårt att finna om studierna var etiskt 

granskade och godkända. En granskning gjordes då i tidskrifterna där studien publicerats 

för att där se att tidskriften var etiskt godkänd. Inkluderade artiklar var från både grad I, II 

och III. Till en början var tanken att bara inkludera grad I och II men efter övervägning 

valdes även de med grad III då innehållet i artiklarna var relevant för resultatet. Artiklarna 

med grad III fick avdrag i granskningen på grund av artikelns upplägg men detta ansågs 

inte påverka innehållet som användes i resultatet. 

 

Analysdelen gick till en början bra. De teman som framkommit skulle inledningsvis spegla 

kategorierna i resultatet. Detta ledde dock till att syftet som beskriver föräldrarnas 

upplevelser inte blev besvarat fullt ut. Efter mycket funderingar kring innehållet i texten 

valdes resultatet att skickas ut till oberoende personer i författarnas närhet. Detta gav nya 

synvinklar som senare ledde till de åtta kategorierna som resultatet är indelat i. Resultatet 

kändes direkt tydligare och enklare att läsa och förstå. 

 

Litteraturöversiktens styrkor är att flera studier påvisar samma resultat vilket ökar 

trovärdigheten och överförbarheten samt att studierna är gjorda i fem olika länder. 

Trovärdigheten styrks även då det i resultatet återkommer citat från de deltagande 
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föräldrarna. Fler styrkor är att det var varierande ålder på barnen, de medverkande var både 

mammor och pappor samt att det var olika bakomliggande orsaker till att döden inträffade 

hos de drabbade barnen vilket trots detta gav likvärdiga resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultaten som framkom i denna litteraturöversikt var vikten av bra kommunikation, 

behovet av stöd och hur viktigt det var med kontinuitet. 

 

Rak och ärlig kommunikation var återkommande i resultatet. När detta skede skapade det 

en upplevelse hos föräldrarna att sjuksköterskorna tog sig tid och visade intresse. Detta gav 

föräldrarna känslan av att bli sedda och tagna på allvar. Ett tydligt och lättförstått språk 

minskade risken för missförstånd och onödig oro vilket gjorde att inga falska förhoppningar 

byggdes upp. Rak och ärlig kommunikation ska vara en självklarhet inom yrket och det bör 

inte finnas något som hindrar sjuksköterskor från att ta sig tid och visa intresse för 

föräldrarna och familjen. 

 

Enligt Hendricks-Ferguson et al. (2015) beskrev sjuksköterskor på en pediatrisk avdelning att 

kommunikation kring vård i livets slutskede av ett barn aldrig kommer vara lätt eller te sig 

helt naturligt. Med erfarenhet blir det lättare, men det kommer fortsätta vara svårt och tungt. 

Sjuksköterskorna beskrev att omfattande utbildning i ämnet, support från kollegor och 

stöttning från erfarna sjuksköterskor krävs för att lära sig bästa kommunikation och kunna 

erbjuda bästa vård för barnen och familjerna. 

 

Alla delar i resultatet bygger på hur viktigt det var med god kommunikation. Travelbee 

menade att ett effektivt utnyttjande av kommunikation ingår i sjuksköterskans terapeutiska 

användande av sig själv. Med det menade hon ett medvetet bruk av sin personlighet och 

kunskap. För att detta ska uppnås krävs självinsikt, förståelse i människors handlingar, 

engagemang samt att tolka egna och andras handlingar och ingripa på ett effektivt sätt 

(Kirkevold, 2000). 

 

Varje sjuksköterska är också människa och alla är vi olika. Att kommunicera faller sig helt 

naturligt för vissa medan det för andra inte är lika lätt. Det är därför av största vikt att rätt 
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person arbetar på rätt plats. På en pediatrisk avdelning är kommunikationen extra viktig och 

som sjuksköterska måste du känna att du behärskar detta. I flertalet av artiklarna framkom 

en känsla av att viss personal inte hör hemma på en avdelning där det vårdas barn. 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård av barn är i stort behov av stöd. Det måste 

finnas utsatt tid för personalen att i arbetsgruppen reflektera och bearbeta upplevelser. När 

personalen inte får den stöttning som de är i behov av, kan det ge känslor av misslyckande 

som i sin tur kan leda till stress och utbrändhet. God stöttning och vidare utbildning främjar 

bättre omvårdnad för barnet och familjen (Pearson, 2012). 

 

Om det erbjuds mer stöd, utbildning och kunskap för sjuksköterskor som arbetar inom detta 

område skulle det förhoppningsvis leda till bättre upplevelser för föräldrar. Det föräldrarna 

tar upp som brister i omvårdnaden hänger ihop med det sjuksköterskorna beskriver som det 

allra svåraste. Om sjuksköterskor blir erbjudna stöd kanske det faller sig naturligt och blir 

lättare att ge stöd åt andra. 

 

Kontinuitet är en annan viktig aspekt som tas upp i resultatet. När barnet och familjen får 

träffa personal som de hade lärt känna och skapade en relation med ökade tryggheten kring 

hela omvårdnaden. Enligt Pearson (2012) anser även sjuksköterskorna att det var lättare att 

uppnå god omvårdnad när en relation med familjen hade skapats. En god relation med 

familjen ökade medvetenheten och förståelsen för familjens behov av stöd. 

 

Vård med god kvalitet fortsätter även efter barnet har dött i form av uppföljning. Föräldrar 

värdesatte personal som hade en fortsatt kontakt efter barnets död och detta hjälpte 

föräldrarna att hantera sin sorg. Personalen behöver avsätta tid för uppföljning då detta kan 

ge positiva upplevelser för de själva likväl som för familjen (Melin-Johansson et al., 2014). 

Återkommande i resultatet är betydelsen av stöd efter att barnet dött. Något som var 

anmärkningsvärt var föräldrarnas önskan om att personalen skulle delta vid begravningen. 

Tanken kring detta var att det inte fullt ut är ett professionellt förhållningssätt och att det i 

längden inte är hållbart för sjuksköterskor att ge av hela sitt känsloregister och bli engagerad 

på den nivån. Samtidigt visade resultatet på hur viktigt föräldrarna tycker att en fortsatt 

kontakt är och det anser författarna måste tas på allvar. I de fall där personalen hade hört av 
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sig i form av telefonsamtal eller brev efter dödsfallet uppskattades mycket av föräldrarna och 

en sådan fortsatt kontakt efter döden borde alltid ingå i omvårdnadsplanen, men att finnas 

där på begravningen anses inte vara hållbart inom professionen. 

 

Slutsats 

När en familj förlorar ett barn förändras livet för att aldrig mer bli desamma. Det är en tung 

och svår process för alla inblandade och det krävs tid för att bearbeta känslor, tankar och 

upplevelser. Sorgen efter ett barns död kommer aldrig försvinna men sjukvårdspersonalen 

kan underlätta och hjälpa de drabbade igenom den svåraste tiden.  Denna litteraturöversikt 

har gett insikt i hur viktig sjukvårdspersonalen är för föräldrar och familjer och resultatet har 

visat på både positiva och mindre positiva upplevelser som föräldrar tagit med sig efter att 

deras barn avlidit. Framtida forskning skulle exempelvis kunna fokusera på fortsatt stöd 

efter döden då det i denna litteraturöversikt visat sig betyda mycket för föräldrarna. Genom 

detta arbete kan sjukvårdspersonal få större förståelse för vad föräldrar anser är viktigt och 

betydelsefullt för att upplevelsen ska bli något de kan se tillbaka på med tacksamhet.  
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omvårdnad när döden 
inträffar och prioriteringar 
för att uppnå förbättringar. 

37p 
82 % 
Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 4:  

Översikt teman 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Information/kommunikation X X X X X X X X X X X X X X 

Delaktighet/beslutsfattande X X  X   X   X X X   X X X X 

Stöd under hela processen X X X X X X X X X X X X X  

Relation till personal X X  X  X   X X  X X   X X X 

 
1) Robert et al. (2012), 2) Brosig, Pierucci, Kupst & Leuthner (2007), 3) Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen 
(2004), 4) Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen (2002), 5) deCinque et al. (2006), 6) Heller & Solomon (2005), 
7) Monterosso, Kristjanson, Aoun & Phillips (2007), 8) Cohen Konrad (2008), 9) El Halal et al. (2013), 10) Sheetz & 
Sontag Bowman (2012), 11) Widger & Picot (2008), 12) Price, Jordan, Prior & Parkes (2011), 13) Monterosso & 
Kristjanson (2008), 14) Brooten et al. (2012) 

 


